
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 12 sierpnia 2013 r. 

w sprawie kwot przenoszonych na rok budżetowy 2014 r. z krajowych programów wsparcia 
w sektorze wina do systemu płatności jednolitych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 

1234/2007 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5180) 

(Jedynie teksty w języku angielskim, francuskim, greckim, hiszpańskim i maltańskim są autentyczne) 

(2013/430/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) ( 1 ), w szczególności jego art. 103za 
w związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 103n rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
stanowi, że przydział dostępnych środków finansowych 
Unii oraz pułapy budżetowe dla krajowych programów 
wsparcia w sektorze wina zostały określone w załączniku 
Xb do tego rozporządzenia. 

(2) Na podstawie art. 103o rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007 państwa członkowskie miały możliwość 
postanowienia, do dnia 1 grudnia 2012 r., o przyznaniu 
wsparcia plantatorom winorośli na rok budżetowy 
2014 r. w formie uprawnień do płatności w rozumieniu 
tytułu III rozdział 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego 
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego 
dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustana
wiającego określone systemy wsparcia dla rolników ( 2 ). 

(3) Państwa członkowskie zamierzające przyznać wsparcie 
zgodnie z art. 103o rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
zgłosiły odpowiednie kwoty. Dla zapewnienia jasności 
Komisja powinna opublikować te kwoty. 

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organi
zacji Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Kwoty przenoszone z krajowych programów wsparcia przewi
dzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu 
do systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporzą
dzeniu (WE) nr 73/2009 na rok budżetowy 2014 są określone 
w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej, Króle
stwa Hiszpanii, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki 
Malty oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 sierpnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.



ZAŁĄCZNIK 

Kwoty przenoszone z krajowych programów wsparcia w sektorze wina do systemu płatności jednolitych (rok 
budżetowy 2014) 

(w tys. EUR) 

Rok budżetowy 2014 

Grecja 16 000 

Hiszpania 142 749 

Luksemburg 588 

Malta 402 

Zjednoczone Królestwo 120
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